Léto na Lipně bude ve znamení trendů
Ve znamení trendů a bohatého kulturně sportovního programu se ponese letošní letní sezóna v Lipně
nad Vltavou, která oficiálně odstartuje v sobotu 17. května v kempu Lipno Modřín a již tradičně bude
tento den spojen s populárním závodem dračích lodí Lipno Dragon Boat Race.
„Lipno nad Vltavou je oblíbeným místem hlavně pro rodiny s dětmi, kde je stále co dělat, kde má
každý možnost vybrat si tu svoji aktivitu, kterou zrovna preferuje, a to od odpočinkové návštěvy
Stezky korunami stromů až po adrenalinový sjezd v bikeparku nebo zdolávání překážek v lanovém
parku. Dlouho jsme přemýšleli, čím letošní letní sezónu obohatíme. Nakonec jsme se rozhodli
následovat trendy v trávení volného času a nabídnout všem turistům možnost si je vyzkoušet a Lipno
si tak dostatečně užít,“ uvedla ředitelka společnosti Lipensko Jitka Fatková.
Elektrokola, elektroskútry i elektročluny
Zřejmě největší novinkou je Lipno na plný proud – možnost půjčit si elektrokolo, elektročlun i
elektroskútr, což je možné v této unikátní kombinaci pouze v Lipně nad Vltavou.
„Elektrokola i elektroskútry jsou rok od roku ve stále větší oblibě, proto jsme se na ně zaměřili. Díky
nim se méně zdatným turistům otevřou aktivity nebo zákoutí Lipenska, která pro ně byla doposud
nedostupná. Na cyklovýlet kolem Lipna se mohou vydat nyní i ti méně zdatní, protože elektrokolo jim
šetří síly a cesta se pro ně stává velmi zábavnou,“ vysvětlil Jiří Falout ze společnosti Lipno Servis.
Lidé si mohou půjčit v půjčovně INTERSPORT Rent nově 16 elektrokol a 6 skútrů, stejně jako
10 elektročlunů, které byly v nabídce již v předešlých sezónách. Na Sv. Tomáši bude dobíjecí stanice,
stejně jako na parkovišti v Lipně nad Vltavou.
Trendová kola i brusle
V půjčovně INTERSPORT Rent bude možné vyzkoušet si trendová kola „Jde o kola odpružená nebo ta
s velikostí kol 29 palců. Investice do jejich nákupu není malá a ne každému mohou vyhovovat. U nás
si je půjčíte a zjistíte, zda jízda s nimi je ta pravá. Navíc pokud budou mít lidé zájem, jsme schopni
zajistit i dodávku těchto kol,“ vysvětlil Falout.
Zábavnější i poučnější Stezka korunami stromů
Již druhé narozeniny letos oslaví unikátní Stezka korunami stromů. Lidé se k ní dostanou buď lanovou
dráhou nebo stezkabusem. Zaparkují na centrálním parkovišti u pokladen. „Stezku korunami stromů
by neměly vynechat zejména rodiny s dětmi, které si procházku opravdu užívají. Kromě zábavných
prvků, na kterých mohou děti překonávat strach z výšek, se z nových vzdělávacích tabulí dozví
i o hospodářských procesech v lese,“ láká k návštěvě Filip Pekárek, ředitel Stezky korunami stromů.
Zatímco si dospělí užívají nezapomenutelný výhled, děti zpravidla testují nejdelší suchý tobogán
v České republice. Stezka korunami stromů Lipno je otevřena po celý rok a je v celé své délce
bezbariérová. Na chodník vedoucí mezi korunami vzrostlých stromů tak může skutečně každý.
Od handicapovaných až po rodiny s ještě malými dětmi v kočárku.
Mezi novinky letošní sezóny patří označení stezky ukazateli, podle kterých návštěvníci zjistí, v jaké
aktuální výšce nad zemí se nacházejí. Další novinkou je kvíz ve věži, který zodpoví otázky unikátnosti
stezky.

Bohatý kulturní program
Na léto si Lipno nad Vltavou připravilo desítky akcí, za kterými již stojí za to sem přijet. Mezi ty
největší patří 17. května Zahájení letní turistické sezóny spojené se závodem dračích lodí. „Chybět
nebudou koncerty, vylodění a bitva pirátů a spousta další zábavy především pro rodiny s dětmi.
Součástí doprovodného programu budou i Oživlé obrazy a fotografický koutek, které realizujeme
v součinnosti s agenturou CzechTourism ,“ sdělila ředitelka pořádající společnosti Lipensko Jitka
Fatková.
Předposlední květnovou sobotu se v okolí Stezky korunami stromů Lipno uskuteční Slavnosti dřeva.
„Již tradičně budou přítomni sochaři, kteří přímo před zraky návštěvníků budou sochat svá díla
do připravených dřevěných kmenů. Děti se mohou připravit na odpoledne plné zábavy a jejich
tatínkové zase na kvalifikační závod mistrovství ČR v Timber sportu,“ popisuje květnovou sobotu
Pekárek.
Závěr letošních prázdnin bude patřit Lipno Sport Festu. „Jde o unikátní devítidenní festival, který
kombinuje sport s kulturou. Pořádáme tu kurzy in-line bruslení, běhy s instruktorem i cvičení pro
ženy. Vše je zdarma,“ dodala Fatková.
Nezapomeňte na Lipno Card
Většinu služeb na Lipně propojuje karta hosta Lipno Card, která všem jejím držitelům služby
zvýhodňuje. „Lidé ji dostanou buď u ubytovatelů, nebo si ji koupí například v Infocentru Lipno
za 79 korun. Výhod je více než 60, a to jak v Lipně, tak i po cestě na Lipno,“ dodala Fatková.
Svíčková s točenou dvanáctkou i Foxovy dobroty pro nejmenší
Atraktivní a hlavně chutné stravování na Lipně pro celou rodinu nabízí LIPNOgastro, jehož provozy
najdete po celém areálu. „Na své si zde přijdou milovníci jak klasické české kuchyně, jako například
naší vyhlášené svíčkové, tak i vyznavači pokrmů z cizích krajů. Vítány jsou u nás rodiny s dětmi.
K dispozici mají nejen hračky a vybavení pro děti, ale také dětské porce a dobroty, které k dovolené
a výletům prostě patří,“ uvádí Jana Kroupová. Většinu provozů mohou navštívit i maminky s kočárky
a handicapovaní hosté.
Z letošních gastronomických novinek na Lipně se budou moci těšit opravdu všichni: „Pro hosty
restaurace v kempu Lipno Modřín je letos nově v nabídce Foxovo dětské menu, což je poloviční porce
s nápojem za zvýhodněnou cenu. Také rozšíříme do letních provozů dětské speciality z kuchyně lišáka
Foxe, které si děti oblíbily již v zimě, kdy jsme je poprvé nabídli. Rodiče se mohou těšit na jazzové
a country večery s grilováním a uzením masa nebo na pikniky na objednávku zahrnující koše, deky
a samozřejmě občerstvení dle výběru,“ dodává Jana Kroupová.

Další informace:
Jiří Falout, Lipno Servis, T 602 659 753, E jiri.falout@lipnoservis.cz
Marcela Haladejová, Stezka korunami stromů, T 601 505 155, E
marketing@stezkakorunamistromu.cz
Jitka Fatková, Lipensko, T 724 174 286, E fatkova@lipno.info
Jana Kroupová, LIPNOgastro, T 601 385 676, E kroupova@dfkgroup.cz

Kalendář akcí na Lipně:
17. 5.
24. 5.
7. 6.
28. 6.
23. - 31. 8.
6. 9.
6. 9.
28. 9.
25. 10.

Zahájení letní turistické sezóny LIPNO 2014
Slavnosti dřeva na Stezce korunami stromů Lipno
Den s handicapem
Lipno dětem aneb vítáme prázdniny
LIPNO SPORT FEST
Lipno dětem aneb Den s Integrovaným záchranným systémem
Den s handicapem
Lipenský KOLO-toč
Lipno dětem aneb velká podzimní výprava s pečením buřtů

Lipno ve zkratce:
Letní koncerty
Každé úterý v červenci a srpnu lze navštívit Stezku korunami stromů kdykoliv od 9:30 až do 23.00
hodin. Prodloužená otevírací doba láká k romantické procházce. Stezka je totiž v nočních hodinách
osvětlena speciálními světly, která průběžně mění barvu a tak umocňují jedinečnou atmosféru. Aby
byl zážitek ještě silnější, jsou na tyto prodloužené prohlídky připraveny koncerty. Aktuální program
lze najít na webových stránkách www.stezkakorunamistromu.cz
Jezerní cyklo/in-line stezka
Jezerní cyklo & in-line stezka, která je v části Lipno nad Vltavou - Frymburk dokonce osvětlena, vede
podél lipenského jezera a patří k nejkrásnějším v České republice. Nástup na ni je v Lipně nad
Vltavou, kde je možné parkovat zdarma na velkokapacitním parkovišti. Zde si lze také zapůjčit
kompletní výbavu. K dispozici jsou kola, in-line brusle nebo nově elektro kola.
Většina cyklistů se pak vydává směrem k Frymburku, který je vzdálený asi 11 kilometrů. Jezdí tu jak
cyklisté, tak i bruslaři. Po cestě je možné se vykoupat na miniplážích. Ve Frymburku je pak možné
dopravit se na druhou stranu Lipna převozem. Zde se po asi kilometru po silnici, na níž skoro auto
nepotkáte, cyklisté napojí v Přední Výtoni na Jezerní cyklostezku, která je dovede opět do Lipna nad
Vltavou. Tento úsek je ještě krásnější, protože vede druhou, neobydlenou stranou Lipna. Jsou zde
krásné písečné zálivy a téměř zde napřímo nesvítí slunce.
Lodí po Lipně
Na Lipně lze zažít i romantickou plavbu. Na výběr jsou dva okruhy. Ten oblíbenější je z přístavu
v Lipně nad Vltavou kolem Frymburku proti proudu směrem k Horní Plané a zpět. Využít lze jak
pravidelných vyhlídkových tratí, tak i speciálních vyjížděk s občerstvením pro uzavřenou společnost.
Objednat lze i soukromou vyjížďku na motorovém člunu pro menší skupinku přátel. Hlavní sezóna je
od 15. června do 15. září 2014. Odjezdy z přístaviště v Lipně jsou vždy v 11.00, 13.30 a 15.30 hodin.
Nuda nehrozí, ani když nevyjde počasí
Návštěvníci Lipna se nemusí bát ani špatného počasí. K dispozici je vodní ráj Aquaworld s klasickým
bazénem pro plavání a zážitkovým bazénem s divokou řekou, perličkami, vířivkou. Malé děti se jistě
vyřádí v teplém bazénku s vodní houbičkou. Ve vestibulu se nachází u dětí velmi oblíbené Hopsárium.
Jde o svět zábavy plný prolézaček, labyrintů s překážkami, míčkovým bazénkem, skluzavkami,
trampolínou a nafukovacím klokanem.

